
ЗВІТ
про результати роботи Загального відділу 

Верхньодніпровської міської ради 
за І півріччя 2021 року

Протягом І півріччя 2021 року Загальним відділом Верхньодніпровської 
міської ради здійснювалося:

- приймання, реєстрації та попереднього розгляду вхідної і вихідної 
документації;

- забезпечення здійснення контролю за строками проходження і виконання 
документів, а також за відповідність форм виконання вимогам документів та 
резолюцій керівництва;

- участь в організаційному забезпеченні підготовки та проведенні 
пленарних засідань сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, нарад та 
інших заходів, що проводяться міською радою, виконавчим комітетом та 
іншими виконавчими органами міської ради, взаємодії з виконавчими органами 
міської ради у підготовці питань, що виносяться на розгляд міської ради та 
виконавчого комітету;

- організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та 
використання архівних документів;

- формування і підтримання електронної бази даних рішень 
Верхньодніпровської міської ради та виконавчого комітету;

- ведення протоколів нарад, що проводяться Верхньодніпровським міським 
головою;

- проведення попереднього запису на прийом громадян. Участь у 
проведенні прийому громадян Верхньодніпровським міським головою;

- систематичне та оперативне оприлюднення та оновлення інформації на 
офіційному веб-сайті Верхньодніпровської міської ради;

- ведення погосподарського обліку.

За І півріччя 2021 року на попередній розгляд та реєстрацію до Загального 
відділу Верхньодніпровської міської ради надійшло 6068 документа, з яких:

- Вихідних документів - 1500.
- Листування з питань соціального захисту - 45.
- Листування з питань законності і правопорядку - 629.
- Листування з питань соціально-культурного розвитку, бюджету і податків 

-199.
- Листування з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту - 74.
- Листування з питань житлово-комунального господарства та будівництва, 

житлові питання - 396.
- Листування з питань промисловості, транспорту та зв’язку - 37.
- Листування з питань охорони навколишнього середовища,

землекористування - 155.
- Листування з питань торгівлі та підприємницької діяльності -21.
- Листування з райдержадміністрацією, районною радою - 60.



-Електронною поштою надійшло - 1223.
- Звернення громадян - 1729.

Аналіз звернень громадян

Характеристика звернень 2021 рік

1. За формою надходження 3
1.1. Поштою 668
1.2. На особистому прийомі 417
1.3. Через уповноважену особу 505
1.4. Через органи влади -
1.5. Через засоби масової інформації -
1.6. Від інших органів, установ, організацій 139
1.7 Всього 1729
2. За ознакою надходження
2.1. Первинне 1587
2.2. Повторне 3
2.3. Дублетне 139
2.4. Неодноразове -
2.5. Масове -
3. За видами
3.1. Пропозиція (зауваження) 27
3.2. Заява (клопотання) 1688
3.3. Скарга 14
4. За статтю авторів звернень
4.1. Чоловіча 695
4.2. Жіноча 964
5. За суб'єктом
5.1. Індивідуальне 1656
5.2. Колективне 70
5.3. Анонімне 3
6. За типом
6.1. Телеграма -
6.2. Лист 1647
6.3. Усне 82
7. За категоріями авторів звернень
7.1. Учасник війни -
7.2. Дитина війни 2
7.3. Інвалід Великої Вітчизняної війни -
7.4. Інвалід війни -
7.5. Учасник бойових дій 43
7.6. Ветеран праці 3
7.7. Інвалід І групи 6
7.8. Інвалід II групи 19
7.9. Інвалід III групи 12
7.10. Дитина-інвалід -
7.11. Одинока мати 2
7.12. Мати-героїня -
7.13. Багатодітна сім'я 7
7.14. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи 1



7.15. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС -

7.16. Герой України -
7.17. Герой Радянського Союзу -
7.18. Герой Соціалістичної Праці -
7.19. Дитина 5
7.20. Інші категорії 1629
8. За соціальним станом авторів звернень
8.1. Пенсіонер 417
8.2. Робітник 419
8.3. Селянин -
8.4. Працівник бюджетної сфери -
8.5. Державний службовець -
8.6. Військовослужбовець 28
8.7. Підприємець 15
8.8. Безробітний 7
8.9. Учень, студент 12
8.10. Служитель релігійної організації -
8.11. Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена -
8.12. Інші 831
9. За результатами розгляду
9.1. Вирішено позитивно 1647
9.2. Відмовлено у задоволенні -
9.3. Дано роз'яснення 82
9.4. Звернення, що повернуто авторові відповідно до 
статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" -

9.5. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до 
статті 7 Закону України "Про звернення громадян" -

9.6. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до 
статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян" -

Основні питання у зверненнях
- Промислова політика -
- Аграрна політика і земельні відносини 867
- Транспорт і зв'язок 10
- Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, 
регіональна політика та будівництво, підприємництво 1

- Фінансова, податкова, митна політика -
- Соціальний захист 398
- Праця і заробітна плата 8
- Охорона здоров'я 5
- Комунальне господарство 131
- Житлова політика 32
- Екологія та природні ресурси 6
- Забезпечення дотримання законності та охорони 
правопорядку, реалізація прав і свобод громадян 2

- Сім'я, діти, молодь, тендерна рівність, фізична культура і 
спорт 5

- Культура та культурна спадщина, туризм 2
- Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність 
та інтелектуальна власність 15

- Інформаційна політика, діяльність засобів масової 
інформації

-



- Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні 
відносини

-

- Діяльність Верховної Ради України, Президента України та 
Кабінету Міністрів України -

- Діяльність центральних органів виконавчої влади -

- Діяльність місцевих органів виконавчої влади -

- Діяльність органів місцевого самоврядування 42

- Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні 
відносини

-

- Державне будівництво, адміністративно-територіальний 
устрій -

- Інше 205

Відділом опрацьовано та внесено до системи електронного документообігу 
“ДОКПРОФ”:

- 352 рішення Верхньодніпровської міської ради;
- 283 рішення виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради.

Протягом І півріччя 2021 року спеціалісти відділу приймали участь у 
різноманітних он-лайн семінарах щодо застосування чинного законодавства у 
сфері доступу до публічної інформації, покращення уміння, навички, 
компетентності по організації та здійснення роботи по забезпеченню доступу 
до публічної інформації, ознайомлення із нормами чинного законодавства, що 
регламентують ведення діловодства в органах місцевого самоврядування, 
підвищення компетентності працівників у питаннях обігу інформації.

Начальник
Загального відділу Ю.ШОЛОІппк


